
 

 

DEPO İZOLASYONU BETON DEPOLARDA NEDEN YAPILMALIDIR 

 Beton depolar gerek yapısal niteliği gerek kimyasal bileşenleri göz önüne alınırsa 

izolasyon malzemeleri kullanılmadan geçirgendir. Su deposunun da geçirgenlik ne anlam ifade 

eder. Yapılarımızın konumu gereği etrafında çevre suları (bahçe ve yağmur) sıhhi tesisat suları 

(kanalizasyon) mevcuttur.Bunların kulanım suyumuzda olmasını birey olarak kimse istemez ve 

bunun olmasına göz yummaz.Kulanım su depomuz beton ise zaman la bu suların depo içine 

karışmasına engel olamaz.Ayrıca depomuzun dış etkenlerden gelen sıvıları engelleyemediği gibi 

içerden dışarı su çıkmasını da engelleyemez buda su depomuzdaki hazır halde bulunan tonlarca 

suyun yapımızın (bina) temeline sürekli olarak su göndermesine ve bina temelinde 

deformasyona sebep verecektir. Bunların önüne geçmek için izolasyon şart mı bunun kararını 

sizlerin vermesi gerekiyor. 

 Sizlere yapılarda kullanılan depo niteliklerinden biraz bahsetmem gerekirse  

• Polyester Su deposu 

• Metal su depoları (paslanmaz Galvaniz) 

• Modüler su deposu (Galvaniz Krom Nikel) 

• Fiber su deposu 

• Polietilen su deposu 

 Bu uygulamaların haricinde alternatif olarak izolasyon çeşitleri bulunmaktadır. 



• Sürme esaslı uygulamalar 

• PVC membran uygulaması 

 Sizlere sunmuş olduğum bu çeşitli depoları ve izolasyon çeşitlerini biraz sizlere tanıtmak 

isterim. 

 Depo çeşidi ne olursa olsun kurulumu ve montajı için mutlak bir yer kapalı bir alan tahsis 

etmeniz gerekmektedir.Bu kısmı çok önemli, onun için es geçmemeniz gereken bir nokta. 

Plastibazlı su depoları (Polyester,Fiber,Polietilen) İyi seçim yapılması gerekir TSE,ISO ve CE 

onaylarının olmasına dikkat edilmesi gerekir.Bu depoların nitelikleri gereği uzun ömürlüdür 

sağlamdır.Kurulum için parçalanamaz ve yerinde montaj yapılamaz sadece bina altı atık su 

depoları yerinde montaj özelliğine sahiptir.Onlarında iç kısımlarına sürme izolasyon yapılması 

gerekir.Küçük tonajlı depolar için daha çok önerilir. 

 

PLASTİK SU DEPO SU 

 Metal su depoları genelde küçük tonajlı ve orta tonajlı depolar için önerilir.Paslanmaz 

haricinde olan metal depolar iyi bir bakım ve dezenfekte ile steril şekilde tutulması 

mümkündür.TSE,ISO ve CE uygunluk belgelerine dikkat edilmesi gerekir.Sizlerle bir kaç Metal 



alaşımlı depo örnekleri paylaşacağım.  

 

MODÜLER SU DEPOSU 

 

PASLANMAZ SU DEPOSU 



 Şimdi neden metal bileşenli depoların kısa vadeli dezenfekte ve iyi bir bakım gerektiğine 

dair resimle örnekler göstermek işterim.

 

MODÜLER GALVANİZ DEPO 6 AYLIK BAKIMDAN ÖNCEKİ HALİ 

 

METAL SU DEPOSUNUN SENELİK BAKIM ÖNCESİ 



 

AYNI DEPONUN DEZENFEKTE SONRASI 

 Metal depoların ömürü acısından ve montajı olarak plastik depolardan biraz daha erken 

ömürleri biter düzenli bakım yapıldığı halde eğer sürekli su hareketi olmayan durağan bir depo 

yapısına sahipseniz bu görüntüdeki durumla karsı karsıya kalıcaksınız kurulumdan kısa süre 

sonra bilginiz olsun. 

Şimdi sizlere izolasyon tekniklerinden bahsetmek isterim.Sürme bazlı izolasyon teknikleri Çift 

katlı uygulama seklinde yapıldığı için geçirgenlik ve paslanmaya karşı yapılan bir 

uygulamadırPeki bu çözümmü? Aslında evet doğru uygulanan ve sabit hareketsiz depolarda bu 

kesin çözümdür düzenli bakımlarla mümkün.Fakat sürme izolasyon mevcut hazır halde bulunan 

metal ve plastik bazlı depolara uygulanır.Sürme izolasyon yapılan bir depoda pas ve sızdırma 

olma olasılıkları depoların dışardan alıcağı darbeler sarsıntılar doğrultusunda değisir.(deprem , 

İnşaat çalışmaları, yol, yer altı Çalışmalarıve Yüksek başınçlara maruz kalan depolar)Bunlarla ilgili 

sürme izolasyon uygulaması yapılan bir kaçresim paylaşmak isterim.  



SÜRME İZOLASYON YAPILMIŞ METAL DEPO 



SÜRME İZOLASYON YAPILMIŞ BAKIMSIZ METAL DEPO

 

 Resimlerde de açık olarak göründüğü üzere deponuzun niteliği ne olursa olsun en az 6 

aylık bakım periyotları deponuzun temizliği ve dolayısı ile sizin ve yapınız için çok 

önemlidir.Bütün bu örnekleri ile verdiğim depo ve sürme izolasyonlara alternatif olarak 

kesinlikle önereceğim hem ekonomik acıdan uygun kullanıla bilirlik,uygulama acısından alan ve 

mekan kaybı yaşatmayan dezenfektesi açısından en çok tercih edilen malzeme olarak PVC 

membranı sizlere tanıtmak isterim. 

 PVC membran EN 13967 standartlarına uygun plastize PVC esaslı homojen yapıda 

sentetik bir membran dır. TSE EN ISO 9001 sertifikasına sahip firmaların ürettiği firmalar 

tarafından üretilen malzemeleri kullanılması gerekir.Uygulama alanları İçme su depoları ve 

yangın su depoların dadır.Şimdi içme depoları için uygulanan bu malzemenin bizim depomuzla 

ne alakası var diye düşünmenizi söyle açıklamak isterim öncelikle şebeke suyu  hepimizin evinde 

var ve kaynağı bu depolardır.Peki biz bu suyu içmiyoruz ama diye düşünürseniz yanıldığınızın en 

büyük kanıtıdır.Çünkü her sabah elimizi yüzümüzü yıkadığımız bu su duş aldığımız gıda 

ürünlerini yıkadığımız öyleyse bu suyun depolandığı yerinde önemini iyi almamız 

gerekir.Özelliklerini sıralamamız gerekirse 

• Suyun kalitesinde ve içeriğinde değişiklik yapmaz 



• Özel kaynak makineleri kullanılarak güvenle uygulanır 

• Uzun ömürlüdür 

• Yüksek delinme dayanımı gösterir 

• İçme ve kullanım  suyunun içersindeki kimyasallara dayanıklıdır 

• Kaynak kontrolu testi imkanı verir 

Sizlerle PVC öncesi ve sonrası beton su depolarının resimlerini paylaşmak isterim 

 

BETON DEPO DEZENFEKTE ÖNCESİ 

 Pas ve duvardaki birikmiş tortu ve bakteriler mevcuttur. Bunların temizliği beton iç 

yüzeylerinden oldukça zor bir işlemdir. 



 

 

 

PVC MEMBRAN UYGULAMASI YAPILAN BETON DEPO 

 


